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Правила за разкриване на конфликти на интереси на  
„Кей Би Си Банк България“ ЕАД 

 

 

1. Въведение 

 
Íаñòîяùиòе Ïраâила ñа ïриеòи îò Óïраâиòелния ñъâеò на „Кей Би Си Банк България 

” ЕАД (çа краòкîñò ïî-äîлó Èнâеñòиöиîнен ïîñреäник) на îñнîâание Çакîна çа 

ïаçариòе на ôинанñîâи инñòрóìенòи („ÇÏФÈ”), Íареäба № 58 на Кîìиñия çа 

ôинанñîâ наäçîр çа иçиñкâанияòа çа çаùиòа на ôинанñîâиòе инñòрóìенòи и 

ïаричниòе ñреäñòâа на клиенòи, çа óïраâление на ïрîäóкòи и çа ïреäîñòаâяне или 

ïîлóчаâане на âъçнагражäения, кîìиñиîни, äрóги ïарични или неïарични îблаги и 

Делегиран реглаìенò (ЕС) 2017/565 на Кîìиñияòа îò 25 аïрил 2016 гîäина çа 

äîïълâане на Дирекòиâа 2014/65/ЕС на Еâрîïейñкия ïарлаìенò и на Съâеòа ïî 

îòнîшение на îрганиçаöиîнниòе иçиñкâания и óñлîâияòа çа иçâършâане на äейнîñò 

îò инâеñòиöиîнниòе ïîñреäниöи и çа äаâанеòî на îïреäеления çа öелиòе на 

ïîñîченаòа äирекòиâа („Делегиран реглаìенò 2017/565“), какòî и на „Ïраâилник 

çа ñъîòâеòñòâие на  Кей Би Си Банк България ЕАД“. 

 

2. Цел 

 

Теçи ïраâила îчерòаâаò ìеркиòе, кîиòî òрябâа äа бъäаò ïреäïриеòи îò „Кей Би Си 

Банк България“çа äа ñе иçбегнаò или óïраâляâаò кîнôликòи на инòереñи, кîиòî ìîгаò 

äа âъçникнаò âъâ âръçка ñ ïреäîñòаâянеòî на инâеñòиöиîнни или äîïълниòелни 

инâеñòиöиîнни óñлóги.  

 
3. Основни принципи и правила 

 

„Кей Би Си Банк България“ ïреäïриеìа äейñòâия ïî îòнîшение на âñички 

неäîïóñòиìи кîнôликòи на инòереñи ïри ïреäîñòаâянеòî на инâеñòиöиîнни óñлóги и 

äîïълниòелни óñлóги, âключиòелнî òеçи, кîиòî ñа ïричинени îò ïîлóчаâанеòî на 

ñòиìóли îò òреòи лиöа или îò âъçнагражäенияòа на Банкаòа или äрóга ñхеìа çа 

ñòиìóлиране. 

 

Ïî-ñïеöиалнî, „Кей Би Си Банк България“ òрябâа äа: 

▪ иäенòиôиöира кîнôликòиòе на инòереñи; 

▪ äîкóìенòира кîнôликòиòе на инòереñи; 

▪ наблюäаâа кîнôликòиòе на инòереñи; 

▪ иçбягâа кîнôликòи на инòереñи (ïреäîòâраòяâане реалиçиранеòî на ïîòенöиални 

кîнôликòи на инòереñи); 
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▪ раçкриâа кîнôликòиòе на инòереñи, акî не е âъçìîжнî äа ги иçбегне (â краен 

ñлóчай). 

 

3.1. Дефиниции на конфликти на интереси и страни, участващи в 

конфликти на интереси 
 

 

Кîнôликòъò на инòереñи е ïриñъù на âñяка ïаçарна òранñакöия, òъй каòî инòереñъò 

на еäин óчаñòник на ïаçара çа ïîñòигане на âъçìîжнî най-âиñîка öена е â кîнôликò 

ñ инòереñа на äрóгия óчаñòник на ïаçара äа ïлаùа най-ниñкаòа âъçìîжна öена çа 

най-âиñîка ñòîйнîñò. Íяìа наличие на неäîïóñòиì кîнôликò на инòереñи, äîкîлкîòî 

ïриñъùияò на ïаçара кîнôликò ñе раçрешаâа ïî ïîäхîäяù  начин чреç 

ñïîраçóìение, кîеòî е â ñъîòâеòñòâие ñ òîâа, кîеòî äâаìаòа òъргîâñки ïарòньîри 

раçóìнî биха ñе äîгîâîрили. Íе ñа îò çначение и кîнôликòи на инòереñи, кîиòî 

няìаò ïîòенöиал äа наâреäяò на клиенòа, или кîнôликòи на инòереñи ìежäó 

ñлóжиòели и клиенòи на чиñòî личнî ниâî беç ôинанñîâи еôекòи. 

 

Íеïриеìлиâи кîнôликòи на инòереñи ìîгаò äа âъçникнаò ìежäó клиенòи на  „Кей Би 

Си Банк България“ и: 

▪ ñаìаòа банка; 

▪ лиöа, кîиòî рабîòяò çа Банкаòа (óïраâиòелен ñъâеò, ñлóжиòели, неçаâиñиìи 

иçïълниòели, брîкери, îбâърçани ñ äîгîâîри / îбâърçани агенòи); 

▪ äрóжеñòâа, кîнòрîлирани îò Банкаòа; 

▪ äрóги клиенòи на Банкаòа. 

 

Раçïîреäбиòе îòнîñнî кîнôликòиòе на инòереñи ñе ïрилагаò çа ïреäîñòаâянеòî на 

âñички инâеñòиöиîнни или äîïълниòелни инâеñòиöиîнни óñлóги âъâ âръçка ñ еäин или 

ïîâече ôинанñîâи инñòрóìенòи, кîиòî ñа â îбхâаòа на ÇÏФÈ. 

 

3.2. Идентифициране на потенциални конфликти на интереси 

 

Оòäелиòе и ñлóжиòелиòе, óчаñòâаùи â ïреäîñòаâянеòî на âñички инâеñòиöиîнни или 

äîïълниòелни инâеñòиöиîнни óñлóги, ñа îòгîâîрни çа иäенòиôиöиранеòî и 

äîклаäâанеòî на ïîòенöиални кîнôликòи на инòереñи. Оòäел „Íîрìаòиâнî 

ñъîòâеòñòâие“ наблюäаâа òîçи ïрîöеñ и гî иçиñкâа, акî е неîбхîäиìî. 

 

Èнâеñòиöиîнниòе и äîïълниòелниòе инâеñòиöиîнни óñлóги âключâаò: 

▪ Èнâеñòиöиîнни óñлóги: 

➢  ïриеìане и ïреäаâане на ïîръчки âъâ âръçка ñ еäин или ïîâече ôинанñîâи 

инñòрóìенòи; 

➢  иçïълнение на ïîръчки îò иìеòî на клиенòи; 

➢  òъргóâане çа ñîбñòâена ñìеòка (òъргîâия ñъñ ñîбñòâени ñреäñòâа); 

➢  óïраâление на ïîрòôейли; 
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➢  инâеñòиöиîнни кîнñóлòаöии; 

➢  ïîеìане еìиñияòа на ôинанñîâи инñòрóìенòи и/или ïлаñиране на ôинанñîâи 

инñòрóìенòи на баçаòа на òâърä ангажиìенò; 

➢  ïлаñиране на ôинанñîâи инñòрóìенòи беç òâърä ангажиìенò; 

➢  îïераöия на МСТ (ìнîгîñòранна ñиñòеìа çа òъргîâия); 

➢  îïераöия на ОСТ (îрганиçирана ñиñòеìа çа òъргîâия). 

▪ Дîïълниòелни инâеñòиöиîнни óñлóги 

➢  ñъхранение и аäìиниñòриране на ôинанñîâи инñòрóìенòи çа ñìеòка на 

клиенòи, âключиòелнî ïîïечиòелñòâî и ñâърçани óñлóги каòî óïраâление на 

ïарични ñреäñòâа/îбеçïечения и ñ иçключение на ïîääържане на ñìеòки çа 

öенни книжа на най-âиñîкî ниâî; 

➢  ïреäîñòаâяне на креäиòи или çаеìи на инâеñòиòîр, çа äа ìó ïîçâîли äа 

иçâърши ñäелка ñ еäин или ïîâече ôинанñîâи инñòрóìенòи, акî  „Кей Би Си 

Банк България“ îòïóñка креäиòа или çаеìа, óчаñòâаùи â òеçи ñäелки; 

➢  ñъâеòи къì ïреäïрияòияòа îòнîñнî каïиòалîâаòа ñòрóкòóра, инäóñòриалнаòа 

ñòраòегия и ñâърçаниòе ñ нея âъïрîñи и ñъâеòи и óñлóги, ñâърçани ñъñ ñлиâания 

и ïîкóïки на ïреäïрияòия; 

➢  óñлóги â чóжäеñòранна âалóòа, къäеòî òе ñа ñâърçани ñ ïреäîñòаâянеòî на 

инâеñòиöиîнни óñлóги; 

➢  инâеñòиöиîнни ïрîóчâания и ôинанñîâи аналиçи или äрóги ôîрìи на îбùа 

ïреïîръка, ñâърçани ñъñ ñäелки ñ ôинанñîâи инñòрóìенòи; 

➢  óñлóги, ñâърçани ñ ïîеìане на еìиñии; 

➢  âñички гîреïîñîчени инâеñòиöиîнни óñлóги и äейнîñòи, какòî и äîïълниòелни 

óñлóги, ñâърçани ñ баçîâия инñòрóìенò на äериâаòиòе, îïиñани ïî-äîлó, кîгаòî 

иìаò âръçка ñ ïреäîñòаâянеòî на инâеñòиöиîнни или äîïълниòелни óñлóги. 

 

Ïреäи „Кей Би Си Банк България“ äа âñòъïи â биçнеñ îòнîшения или инòереñи или 

äа рабîòи â нîâи ñôери на äейнîñò, ñъîòâеòниòе ñлóжиòели òрябâа äа ïреглеäаò çа 

ïîòенöиални кîнôликòи на инòереñи, каòî âçеìаò ïреäâиä каòегîрияòа лиöа, кîиòî 

ìîгаò äа óчаñòâаò â кîнôликò на инòереñи, âключиòелнî äрóжеñòâа, кîнòрîлирани îò 

„Кей Би Си Банк България“ или Грóïаòа КВС. Акî ïîòенöиален кîнôликò на 

инòереñи бъäе иäенòиôиöиран, òîй òрябâа äа бъäе äîклаäâан на îòäел „Íîрìаòиâнî 

ñъîòâеòñòâие“. Дîклаäъò òрябâа äа ïîñîчâа ñъäържаниеòî на ïîòенöиалния кîнôликò 

и лиöаòа, кîиòî ìîгаò äа бъäаò çаñегнаòи (клиенòи, ñлóжиòели, òреòи ñòрани). 

 

Слóжиòелиòе на „Кей Би Си Банк България“, ñâърçани ñ äаäена äейнîñò или инòереñ 

òрябâа äа ïîïълняò äеклараöия çа раçкриâане на  кîнôликòи на инòереñи, акî: 

▪ îбñòîяòелñòâа, кîиòî ïреäñòаâляâаò ïîòенöиален кîнôликò на инòереñи, 

âъçникâаò ñаìî ñлеä ïриключâане на ñäелкиòе или ïриäîбиâане на лихâиòе 

или 

▪ иìа ïрîìяна â ïреäишниòе îбñòîяòелñòâа, кîиòî ïреäñòаâляâаò ïîòенöиални 

кîнôликòи на инòереñи. 
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Оòäел „Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ ïреäîñòаâя неîбхîäиìаòа инôîрìаöия и 

инñòрóкöии на ñъîòâеòниòе îòäели или ñлóжиòели, çа äа иì äаäе âъçìîжнîñò äа 

иäенòиôиöираò ïîòенöиални кîнôликòи на инòереñи и äа ги äîклаäâаò. 

 

Оòäел „Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ ïîääържа ñòрîгî ïîâериòелния ñïиñък на 

кîнôликòиòе, кîиòî â ñâîяòа öялîñò ñа иçâеñòни еäинñòâенî на îòäела. Сïиñъкъò ñ 

кîнôликòиòе ñе îñнîâаâа (äîклаäâаниòе âече кîнôликòи на инòереñи ñа îòïраâна 

òîчка) на: 

▪ аналиç на акòóалниòе ñôери на äейнîñò на Банкаòа и ïрîиçòичаùиòе îò òîâа 

ïîòенöиални кîнôликòи на инòереñи;  

▪ ôîкóñиране на аналиçа âърхó îнеçи äейнîñòи на Банкаòа, кîиòî ñа най-

äîхîäîнîñни и кîиòî ïреäïîлагаò ïринöиïнî най-гîлеìи риñкîâе çа инòереñиòе 

на клиенòиòе; 

▪ иçâършâане на ïреглеä на ñôериòе на äейнîñò на Банкаòа, неïîñреäñòâенî 

çаеòи ñ îñъùеñòâяâанеòî на инâеñòиöиîнни óñлóги и äейнîñòи; 

▪ äîкóìенòиранеòî на îбñòîяòелñòâа, кîиòî биха ìîгли äа äîâеäаò äî кîнôликò на 

инòереñи (каòî наïриìер иñкания çа креäиò, кîнñóлòанòñки ñïîраçóìения, 

óчаñòие â óïраâиòелен ñъâеò, гîлеìи ïîръчки, (ñъ-) âîäеùи ôóнкöии ïî âъïрîñи, 

аналиçи), най-âажниòе иçâънрабîòни âçаиìîîòнîшения (âключиòелнî, нî не 

ñаìî, â îблаñòòа на ñлиâания и ïриäîбиâания) и çначиìи инòереñи на Банкаòа. 

 

Сïиñъкъò иìа çа öел äа ïреäîñòаâи иçчерïаòелен ïреглеä на ïîòенöиалниòе 

неäîïóñòиìи кîнôликòи на инòереñи, ñâърçани ñ раçличниòе äейнîñòи и биçнеñ 

îòнîшения на Банкаòа. 

 

3.3. Мерки за предотвратяване възникването на потенциални 

конфликти на интереси 

 

„Кей Би Си Банк България“ е âъâела îбùи ìерки çа иçбягâане и/или óïраâление на 

кîнôликòиòе на инòереñи. Те âключâаò (нî не ñе îграничаâаò äî) ñлеäниòе: 

▪ каòî öялî е çабраненî е äа ñе ïриеìаò ïîäаръöи или äрóги ñòиìóли îò 

ñлóжиòелиòе на Банкаòа âъâ âñички ñôери на äейнîñò, кîеòî âключâа 

ïîлóчаâанеòî на îблаги îò òреòи лиöа â нарóшение на иçиñкâанияòа на 

ïрилîжиìîòî çакîнîäаòелñòâî îòнîñнî ïîлóчаâанеòî на ñòиìóли; 

▪ çабраненî е иçâършâанеòî на ñäелки çа ñìеòка на клиенòи â îбеì или ñ чеñòîòа, 

на öени или ñ îïреäелена наñреùна ñòрана, çа кîиòî ñïîреä îбñòîяòелñòâаòа 

ìîже äа ñе ïриеìе, че ñе иçâършâаò иçключиòелнî â инòереñ на Банкаòа 

(наïриìер ñ îглеä генериране на ïрихîäи îò кîìиñиîни – churning); òîâа 

иçиñкâане не ñе ïрилага çа ñäелки, çа иçâършâанеòî на кîиòî клиенòъò е äал 

иçрични инñòрóкöии ïî ñâîя иниöиаòиâа; 
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▪ çабраненî е иçâършâанеòî на ïîкóïка или ïрîäажба на öенни книжа â 

îчакâане на ïîñлеäиöиòе âърхó ïаçара на âече ïîлóченî нарежäане îò клиенò 

(front-running); 

▪ çабранен е îбìена на инôîрìаöия ìежäó ñъîòâеòниòе лиöа, óчаñòâаùи â 

äейнîñòи, ïри кîиòî ñе наблюäаâа риñк îò кîнôликò на инòереñи;  

▪ çабраненî е äа ñе ïîлçâа инôîрìаöия, ïîлóчена îò клиенò или îò лиöа, 

ïриòежаâаùи âъòрешна инôîрìаöия çа негî, çа äа òъргóâа ñ ôинанñîâи 

инñòрóìенòи, акî òîâа би ïреäñòаâляâалî нарóшение на Çакîна çа ïрилагане 

на ìеркиòе ñреùó ïаçарниòе çлîóïîòреби ñ ôинанñîâи инñòрóìенòи 

(“ÇÏМСÏÇФÈ“) и Реглаìенò (ЕС) № 596/2014 на Еâрîïейñкия ïарлаìенò и на 

Съâеòа îò 16 аïрил 2014 гîäина îòнîñнî ïаçарнаòа çлîóïîòреба (Реглаìенò 

îòнîñнî ïаçарнаòа çлîóïîòреба) и çа îòìяна на Дирекòиâа 2003/6/ЕО на 

Еâрîïейñкия ïарлаìенò и на Съâеòа и äирекòиâи 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО 

и 2004/72/ЕО на Кîìиñияòа („Реглаìенò 596/2014“); 

▪ çабраненî е Банкаòа äа кóïóâа çа ñâîя ñìеòка ôинанñîâи инñòрóìенòи, çа кîиòî 

неин клиенò е ïîäал нарежäане çа ïîкóïка, çа äа ги ïрîäаäе на клиенòа на 

öена, ïî-âиñîка îò öенаòа, на кîяòî ги е кóïила; 

▪ çабраненî е Банкаòа äа иçâършâа çа ñâîя или çа чóжäа ñìеòка äейñòâия ñ ïари 

и ôинанñîâи инñòрóìенòи на клиенòа, çа кîиòî не е óïълнîìîùена îò клиенòа; 

▪ çабраненî е Банкаòа äа ïрîäаâа çа ñâîя или çа чóжäа ñìеòка ôинанñîâи 

инñòрóìенòи, кîиòî òя или нейнияò клиенò не ïриòежаâа, îñâен â ïреäâиäениòе â 

çакîнîâи или ïîäçакîнîâи нîрìаòиâни акòîâе ñлóчаи; 

▪ çабраненî е Банкаòа äа óчаñòâа â иçâършâанеòî, âключиòелнî каòî 

региñòраöиîнен агенò, на ïрикриòи ïîкóïки или ïрîäажби на ôинанñîâи 

инñòрóìенòи; 

▪ çабраненî е Банкаòа äа ïîлóчаâа чаñò или öялаòа иçгîäа, акî е ñключила и 

иçïълнила ñäелкаòа ïри óñлîâия, ïî-благîïрияòни îò òеçи, кîиòî е óñòанîâил 

клиенòъò. 

 

3.4. Методи за предотвратяване и управление на конфликти на 

интереси 

 
Ïрилаганиòе îò „Кей Би Си Банк България“ ìеòîäи çа ïреäîòâраòяâане и óïраâление 

на кîнôликòи на инòереñи ñа, какòî ñлеäâа: 

▪ ñиñòеìаòа çа кîìïенñаöии на Банкаòа îñигóряâа ïреìахâанеòî на âñякакâа 

ïряка âръçка ìежäó âъçнагражäениеòî на лиöаòа, кîиòî ïî çаняòие ñе çаниìаâаò 

ñ äаäена äейнîñò, и âъçнагражäениеòî или ïрихîäиòе, ïîлóчени îò раçлични 

ñâърçани лиöа, кîиòî ïî çаняòие иçâършâаò äрóга äейнîñò, кîгаòî ìîже äа 

âъçникне кîнôликò на инòереñи къì òеçи äейнîñòи; 
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▪ Банкаòа е îбîñîбила çîни на ïîâериòелнîñò ïî òакъâ начин, че îòäелниòе çâена 

ñа раçäелени ñïîреä âъçìîжниòе кîнôликòи и ïîòîкъò îò инôîрìаöия ìежäó òях 

е îграничен и/или наблюäаâан. 

▪ на îòäел „Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ ñе ïреäîñòаâя акòóалнаòа îрганиçаöиîнна 

ñòрóкòóра, ïîкаçâаùа îòгîâîрнîñòиòе. Оòäелъò иìа ïраâîìîùияòа äа иçäаâа 

инñòрóкöии çа ïреäîòâраòяâане или îграничаâане на кîеòî и äа е лиöе äа 

óïражняâа неïîäхîäяùî âлияние âърхó начина, ïî кîйòî ñе иçâършâаò 

инâеñòиöиîнни или ñïîìагаòелни óñлóги или äейнîñòи. Оòäел „Íîрìаòиâнî 

ñъîòâеòñòâие“ иçäаâа инñòрóкöии ñ öел äа ïреäîòâраòяâа или кîнòрîлира 

еäнîâреìеннîòî или ïîñлеäîâаòелнîòî óчаñòие на äаäенî лиöе â îòäелни 

инâеñòиöиîнни или äîïълниòелни óñлóги или äейнîñòи, ïри кîиòî òакîâа óчаñòие 

ìîже äа наâреäи на ïраâилнîòî óïраâление на кîнôликòиòе на инòереñи. Оñâен 

òîâа, инñòрóкöии ñе иçäаâаò, çа äа ñе гаранòира на îòäелен наäçîр на лиöаòа, 

чииòî îñнîâни ôóнкöии âключâаò иçâършâане на äейнîñòи îò иìеòî на или 

ïреäîñòаâяне на óñлóги на клиенòи, чииòî инòереñи ìîгаò äа бъäаò â кîнôликò 

или кîиòî ïреäñòаâляâаò раçлични инòереñи, кîиòî ìîгаò äа бъäаò â кîнôликò, 

âключиòелнî и òеçи на ôирìаòа; 

▪ Банкаòа ïреäïриеìа äрóги ïîäхîäяùи ìерки ñъглаñнî иçиñкâанияòа на 

ïрилîжиìîòî çакîнîäаòелñòâî, и â чаñòнîñò, на Делегиран реглаìенò 

2017/565. 

 

„Кей Би Си Банк България“ е îïреäелила ïринöиïи çа îòäелниòе биçнеñ çâена ñ öел 

äа ñе иçбегнаò кîнôликòиòе на инòереñи. Çîниòе âключâаò (нî не ñе îграничаâаò äî) 

инâеñòиöиîнни кîнñóлòаöии и инâеñòиöиîнни ïреïîръки, ôинанñîâ аналиç, 

îбрабîòка на клиенòñки нарежäания или ïîïечиòелñòâî. 

 

3.5. Мерки, които трябва да бъдат предприети, ако възникне 

конфликт на интереси 

 

Оòäел „Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ òрябâа äа бъäе óâеäîìен неçабаâнî, беç 

иçключение, акî âъçникне кîнôликò на инòереñи или иìа îñнîâаòелнî ïîäîçрение, 

че е âъçникнал кîнôликò на инòереñи. Дîклаäъò òрябâа äа ïîñîчâа ñъùнîñòòа на 

кîнôликòа и çаñегнаòиòе ñòрани (клиенòи, ñлóжиòели, òреòи ñòрани) и ñòъïкиòе, 

ïреäлîжени îò биçнеñ îòäела çа раçрешаâане на кîнôликòа. Оòäел „Íîрìаòиâнî 

ñъîòâеòñòâие“ ìîже ñъùî òака äа иçиñкâа инôîрìаöия и äîкóìенòи ïî âñякî âреìе, 

акî иìа ñъìнение çа кîнôликò на инòереñи. 

 

Оòäел „Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ òрябâа äа äîкóìенòира äîклаäâаниòе кîнôликòи 

на инòереñи и âñички кîнôликòи на инòереñи, кîиòî ñе иäенòиôиöираò â ñïиñъка çа 

наблюäение на кîнôликòиòе. Сïиñъкъò çа наблюäение на кîнôликòа ñе ñъñòîи îò 

ñлеäнаòа инôîрìаöия: 
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▪ äаòаòа, на кîяòî е äîклаäâан кîнôликòъò на инòереñи или äаòаòа, на кîяòî îòäел 

„Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ иäенòиôиöира кîнôликòа; 

▪ ñъùнîñòòа на кîнôликòа на инòереñи; 

▪ ïреäïриеòиòе ñòъïки çа раçрешаâане на кîнôликòа на инòереñи. 

 

Оòäел „Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ ñлеäи çа ïî-наòаòъшния хîä на îïераöииòе, 

çаïиñани â ñïиñъка çа кîнôликòи. Слóжиòел îò îòäел „Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ е 

îòгîâîрен çа âçеìанеòî на решение äали äа ïреìахне îïераöииòе îò ñïиñъка çа 

наблюäение на кîнôликòиòе. 

 

 

Слóжиòел îò îòäел „Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ решаâа äали ñлеäâа äа ñе 

ïреäïриеìаò äîïълниòелни ñòъïки çа ñïраâяне ñ кîнôликòа â äîïълнение къì òеçи, 

ïреäлîжени îò биçнеñ çâенîòî, кîгаòî кîнôликòъò на инòереñи е бил ñъîбùен. 

Решениеòî ñе âçеìа неçаâиñиìî âъç îñнîâа на ñъîòâеòниòе çакîнîâи раçïîреäби и 

наñîкиòе на Банкаòа çа ñïраâяне ñ кîнôликòиòе на инòереñи. 
 

Ïри âçеìанеòî на решение îòнîñнî ñòъïкиòе, кîиòî äа ñе ïреäïриеìаò, òрябâа äа 

ñе ïîлîжаò óñилия çа раçглежäане на инòереñиòе на клиенòиòе, кîиòî кîнôликòъò на 

инòереñи ïîñòаâя â неблагîïрияòнî ïîлîжение: 

▪ ñ ïî-âиñîк ïриîриòеò îò òеçи на Банкаòа и лиöаòа, кîиòî рабîòяò çа нея; 

▪ каòî раâни ïî ïриîриòеò на òеçи на äрóги клиенòи. 
 

Акî не е âъçìîжнî äа ñе раçреши âъïрîñнияò кîнôликò на инòереñи, ñлóжиòеляò îò 

îòäел „Íîрìаòиâнî ñъîòâеòñòâие“ òрябâа äа иçиñка ñъîòâеòнаòа биçнеñ еäиниöа äа 

иçбере еäна îò ñлеäниòе äâе ìерки: 

▪ неиçïълнение на îïераöияòа (иòе); 

▪ раçкриâане на кîнôликòа на инòереñи. 
 

Раçкриâанеòî на кîнôликòи на инòереñи на клиенòи е ìярка îò ïîñлеäна инñòанöия, 

кîяòî ñе иçïîлçâа ñаìî, кîгаòî âñички гîреïîñîчени îрганиçаöиîнни и 

аäìиниñòраòиâни ìерки, ñъçäаäени çа ïреäîòâраòяâане или óïраâление на 

кîнôликòи на инòереñи, не ñа äîñòаòъчни, çа äа гаранòираò ñ îñнîâаòелна 

óâеренîñò, че риñкîâеòе äа ñе накърняò инòереñиòе на клиенòа ùе бъäаò 

ïреäîòâраòени. 

 

3.6. Правила за сделки на служители 

 

С öел  ïреäîòâраòяâане накърняâанеòî инòереñиòе на клиенòи ïîраäи кîнôликòи на 

инòереñи ñа âъâеäени ïраâила çа ñäелки на ñлóжиòели или ò.нар. „лични ñäелки”. 

„Лична ñäелка" е ñäелка ñ ôинанñîâи инñòрóìенòи, иçâършена îò или îò иìеòî на 

ñъîòâеòнî лиöе, òака какòî е äеôиниран òîçи òерìин â Делегиран реглаìенò 
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2017/565 (ò.е. лиöе, кîеòî ïîä някакâа ôîрìа рабîòи ïî äîгîâîр çа Банкаòа), акî 

е иçïълненî еäнî îò ñлеäниòе óñлîâия: 

1) ñъîòâеòнîòî лиöе (ò.е. лиöеòî, кîеòî рабîòи ïî äîгîâîр çа Банкаòа), äейñòâа иçâън 

îбхâаòа на äейнîñòòа, кîяòî иçâършâа ñлóжебнî; 

2) ñäелкаòа ñе иçâършâа çа ñìеòка на някîе îò ñлеäниòе лиöа:  

(i) ñъîòâеòнîòî лиöе (ò.е. лиöеòî, кîеòî рабîòи ïî äîгîâîр çа Банкаòа);  

(ii) лиöе, ñ кîеòî лиöеòî ïî òîчка (i) иìа ñеìейна âръçка или ñ кîеòî е â òеñни 

âръçки;  

(iii) лиöе, кîеòî иìа îòнîшения ñ лиöеòî ïî òîчка (i), âъç îñнîâа на кîиòî 

ïîñлеäнîòî иìа ïряк или неïряк иìóùеñòâен инòереñ îò реçóлòаòа îò ñäелкаòа, 

раçличен îò òакñи или кîìиñиîнни çа иçïълнение на ñäелкаòа. 

 

 

Целòа на Ïраâилаòа е личниòе ñäелки на ñлóжиòели äа бъäаò â ñъîòâеòñòâие ñ 

ÇÏМСÏÇФÈ и Реглаìенò 596/2014, каòî çабраняâаò òъргîâия ñ âъòрешна 

инôîрìаöия или ìаниïóлиране на ïаçара на ôинанñîâи инñòрóìенòи, кîиòî ñа 

ñâърçани ñъñ çлîóïîòреба или неïраâîìернî раçкриâане на òъргîâñка òайна или 

äрóг âиä ïîâериòелна инôîрìаöия, или кîиòî âлиçаò â ïрîòиâîречие ñъñ çаäължение 

на Банкаòа ñъглаñнî ïрилîжиìîòî çакîнîäаòелñòâî. Съùî òака, öелòа на ïраâилаòа 

îòнîñнî лични ñäелки е неäîïóñкане на раçкриâане на инôîрìаöия на òреòи лиöа, 

кîиòî ìîгаò äа я иçïîлçâаò ïî начин, âîäеù äî ñъùиòе или ñхîäни негаòиâни 

ïîñлеäиöи, какòî акî би била иçâършена çабранена лична ñäелка îò лиöеòî, 

раçкриâаùî инôîрìаöияòа. 
 

Сделки на лица изпълняващи ръководни функции 

Съглаñнî чл.3, ò. 25  îò Реглаìенò 596/2014: 

„„Лице, което изпълнява ръководни функции“ означава лице в рамките на 

емитент, на участник на пазара на квоти за емисии или на друг субект, посочен 

в член 19, параграф 10, което е: а) член на административния, управителния 

или надзорния орган на този субект; или б) служител на висш ръководен пост, 

който не е член на органите, посочени в буква а), но има редовен достъп до 

вътрешна информация в пряка или косвена връзка с този субект и правомощието 

да взема ръководни решения, засягащи бъдещото развитие и перспективите за 

стопанска дейност на този субект“. 

 

Ïîä  „Лиöа, иçïълняâаùи ръкîâîäни ôóнкöии â Банкаòа“ ñе âиçираò âñички членîâе 

на Óïраâиòелния ñъâеò на „Кей Би Си Банк България“. 

 
Ïраâилаòа, кîиòî ñе ñïаçâаò ïî îòнîшение на ñäелки на Лиöаòа, иçïълняâаùи 

ръкîâîäни ôóнкöии â „Кей Би Си Банк България“ ñа, какòî ñлеäâа: 

1) Лиöа, иçïълняâаùи ръкîâîäни ôóнкöии â Банкаòа, какòî и òяñнî ñâърçани ñ òях 

лиöа, кîиòî ìîгаò äа бъäаò: 
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i) ñъïрóг/а или ïарòньîр/ка, ñчиòан(а) ïî наöиîналнîòî ïраâî çа раâнîñòîйнî 

на ñъïрóг/а лиöе; 

ii) äеòе на иçäръжка â ñъîòâеòñòâие ñ наöиîналнîòî ïраâî; 

iii) рîäнина, кîйòî жиâее â ñъùîòî äîìакинñòâî â ïрîäължение ïîне на еäна 

гîäина къì äаòаòа на ñъîòâеòнаòа ñäелка; или 

iv)юриäичеñкî лиöе, òръñò или ñъäрóжие, чийòî ръкîâîäни ôóнкöии ñе иçïълняâаò 

îò лиöе, кîеòî иçïълняâа ръкîâîäни ôóнкöии, или îò лиöе, ïîñîченî â бóкâа i), 

ii) или iii), кîеòî е ïрякî или кîñâенî кîнòрîлиранî îò òакîâа лиöе, кîеòî е 

óчреäенî â ïîлçа на ïîäîбнî лиöе, или чииòî икîнîìичеñки инòереñи ñа 

ïракòичеñки раâнîñòîйни на òеçи на òакîâа лиöе; 

óâеäîìяâаò „Кей Би Си Банк България“ или óчаñòника на ïаçар çа кâîòи çа еìиñии 

и Кîìиñияòа ïî ôинанñîâ наäçîр:  

➢ ïî îòнîшение на еìиòенòиòе, çа âñяка ñäелка, иçâършена çа òяхна ñîбñòâена 

ñìеòка, ñâърçана ñ акöии или äългîâи инñòрóìенòи на òîçи еìиòенò, или ñъñ 

ñâърçаниòе ñ òях äериâаòи или äрóги ôинанñîâи инñòрóìенòи;  

➢ ïî îòнîшение на óчаñòниöиòе на ïаçар çа кâîòи çа еìиñии, çа âñяка ñäелка, 

иçâършена çа òяхна ñîбñòâена ñìеòка, ñâърçана ñ кâîòи çа еìиñии, ñ ïрîäаâани 

на òърг ïрîäóкòи, îñнîâани на òях или ñъñ ñâърçани ñ òях äериâаòи, 

òакиâа óâеäîìления ñе иçâършâаò ñâîеâреìеннî и не ïî-къñнî îò òри рабîòни äни 

ñлеä äаòаòа на ñäелкаòа и ñе иçïраùаò äî Кîìиñия çа ôинанñîâ наäçîр. 

2) Оïиñанîòî ïî-гîре иçиñкâане е ïрилîжиìî çа „Кей Би Си Банк България“, ñаìî, 

â ñлóчай че ñъùаòа еìиòира ñîбñòâени ôинанñîâи инñòрóìенòи, òъргóâани на 

регóлиран ïаçар, ìнîгîñòранна ñиñòеìа çа òъргîâия или îрганиçирана ñиñòеìа 

çа òъргîâия. 

3) Лиöаòа, иçïълняâаùи ръкîâîäни ôóнкöии â „Кей Би Си Банк България“ не 

ñключâаò ñäелки çа ñîбñòâена ñìеòка или çа ñìеòка на òреòа ñòрана, ïрякî или 

кîñâенî, ïî îòнîшение на акöииòе или äългîâиòе инñòрóìенòи на Банкаòа или на 

äериâаòиòе или äрóги ôинанñîâи инñòрóìенòи, ñâърçани ñ òях, ïî âреìе на 

çабраниòелен ñрîк îò 30 каленäарни äни ïреäи îбяâяâанеòî на ìежäинния 

ôинанñîâ îòчеò или â çаключиòелния äîклаä â края на гîäинаòа, кîиòî „Кей Би Си 

Банк България“, â качеñòâîòî и на еìиòенò е çаäължена äа îïîâеñòяâа ïóбличнî. 

4) Óñлîâияòа â ò. 1 ïî-гîре ñе ïрилагаò çа âñяка ïîñлеäâаùа ñäелка ñлеä äîñòиганеòî 

на îбùа ñóìа îò 5 000 EUR (или раâнîñòîйнîñòòа â äрóга âалóòа) â раìкиòе на 

еäна каленäарна гîäина. Ïрагъò îò 5 000 EUR (или раâнîñòîйнîñòòа â äрóга 

âалóòа) ñе иçчиñляâа чреç ïрибаâяне беç неòиране на âñички ñäелки, ïîñîчени â 

ò. 1 ïî-гîре.  

 

Забележка:  

Съглаñнî наñòîяùаòа ïîлиòика, беç äа ñе çаñяга ïраâîòî на äържаâиòе членки на 

Еâрîïейñкия ñъюç äа ïреäâиäяò çаäължения çа óâеäîìяâане, раçлични îò 

îïреäелениòе, âñички ñäелки, иçâършени çа ñìеòка на Лиöаòа, иçïълняâаùи 

ръкîâîäни ôóнкöии â „Кей Би Си Банк България“, ñе îбяâяâаò îò òях на Кîìиñияòа 
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ïî ôинанñîâ наäçîр. Ïраâилаòа, ïрилîжиìи çа óâеäîìяâания (ïî реäа на ò. 1 ïî-

гîре), кîиòî Лиöаòа, иçïълняâаùи ръкîâîäни ôóнкöии â „Кей Би Си Банк България“, 

òрябâа äа ñïаçâаò, ñа òеçи на äържаâаòа членка на Еâрîïейñкия ñъюç, къäеòî е 

региñòриран еìиòенòъò или óчаñòникъò на ïаçара на кâîòи çа еìиñии. Óâеäîìленияòа 

ñе иçâършâаò â ñрîк îò òри рабîòни äни, ñчиòанî îò äаòаòа на ñäелкаòа, äî 

Кîìïеòенòния îрган на òаçи äържаâа членка. Кîгаòî еìиòенòъò не е региñòриран â 

äържаâа членка на Еâрîïейñкия ñъюç, óâеäîìлениеòî ñе ïîäаâа äî Кîìïеòенòния 

îрган на äържаâаòа членка ïî ïрîиçхîä â ñъîòâеòñòâие ñ чл. 2, ïараграô 1, бóкâа 

и) îò Дирекòиâа 2004/109/ЕО на Еâрîïейñкия ïарлаìенò и на Съâеòа îò 15 

äекеìâри 2004 гîäина îòнîñнî харìîниçиране иçиñкâанияòа çа ïрîçрачнîñò ïî 

îòнîшение на инôîрìаöияòа çа иçäаòелиòе, чииòî öенни книжа ñа äîïóñнаòи çа 

òъргóâане на регóлиран ïаçар, и çа иçìенение на Дирекòиâа 2001/34/ЕО, или ïри 

îòñъñòâие на òакъâ - äî Кîìïеòенòния îрган ïî ìяñòîòî на òъргîâия.  

 

 

 

3.7. Правила относно третиране и документиране на стимули 

 

Съглаñнî ÇÏФÈ и нареäбиòе ïî ïрилаганеòî ìó, Банкаòа е âъâела ñïеöиални 

ïраâила çа òîâа как äа ñе òреòираò и äîкóìенòираò ñòиìóлиòе (кîìиñиîни, òакñи или 

äрóги ïарични и неïарични îблаги), ïреäîñòаâени îò или на òреòи лиöа, кîгаòî òе 

ñе çаäържаò или ïлаùаò âъâ âръçка ñ инâеñòиöиîнна óñлóга или äîïълниòелна óñлóга, 

ïреäîñòаâена на клиенò îò „Кей Би Си Банк България“. В иçïълнение на òеçи 

ïраâила Банкаòа ïîлóчаâа или ïреäîñòаâя ñòиìóли ñаìî â ñлóчай че òеçи 

ïлаùания/îблаги:  

1) ñа òакиâа, кîиòî ïраâяò âъçìîжнî или ñа неîбхîäиìи çа ïреäîñòаâянеòî на 

ñъîòâеòниòе инâеñòиöиîнни óñлóги;  

2) ñе ïлаùаò или ïîлóчаâаò âъâ âръçка ñ ïреäîñòаâянеòî на инâеñòиöиîнна óñлóга 

или äîïълниòелна óñлóга на или îò ñъîòâеòния клиенò или лиöе, äейñòâаùî îò 

иìеòî на клиенòа; или  

3) иìаò çа öел äа ïîäîбряò качеñòâîòî на ñъîòâеòнаòа óñлóга çа клиенòа и не 

нарóшаâаò ñïаçâанеòî на çаäължениеòî на Банкаòа äа äейñòâа чеñòнî, кîрекòнî 

и ïрîôеñиîналнî âъâ âъçìîжнî най-äîбрия инòереñ на нейниòе клиенòи.  

 

Çа öелиòе на иçïълнение на иçиñкâанияòа, ïîñîчени â òîчка 3) ïî-гîре, Банкаòа 

ïîääържа неîбхîäиìаòа îòчеòнîñò çа ïîлóчениòе ñòиìóли îò òреòи ñòрани, раçлични 

îò клиенòа, какòî и как ñе иçïълняâаò иçиñкâанияòа çа ïîâишаâане на качеñòâîòî на 

ïреäîñòаâяниòе óñлóги â реçóлòаò îò ïреäîñòаâянеòî или ïîлóчаâанеòî на ñòиìóли îò 

ñòрана на Банкаòа. Оñâен òîâа, Банкаòа е âъâела ñïеöиални ïраâила çа 

раçкриâанеòî ïреä клиенòиòе на ïîлóчениòе ñòиìóли, â ñъîòâеòñòâие ñ иçиñкâанияòа 

на ïрилîжиìаòа нîрìаòиâна óреäба. 
 

3.8. Преглед на Правилата за конфликти на интереси 
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„Кей Би Си Банк България“ ïреглежäа ïîне âеäнъж гîäишнî ñâîиòе Ïраâила çа 

раçкриâане на кîнôликò на инòереñи и ïреäïриеìа ïîäхîäяùи ìерки çа 

îòñòраняâане на âñякакâи неäîñòаòъöи. Акî кîнôликòъò на инòереñи е ïî-ñкîрî 

раçкриò, îòкîлкîòî акòиâнî иçбегнаò, òîâа ïîâеäение ùе ñе ñчиòа çа неäîñòаòък и 

ùе äîâеäе äî ïрераçглежäане на Ïраâилаòа на Банкаòа çа кîнôликò на инòереñи. 
 

Íаñòîяùиòе Ïраâила ñа çаäължиòелни çа âñички лиöа, кîиòî рабîòяò ïî äîгîâîр çа 

РББГ. 

 

Забележка: 

Çа неóреäениòе îò наñòîяùиòе Ïраâила ñлóчаи ñе ïрилагаò: Íареäба 38 на КФÍ  

çа иçиñкâанияòа къì äейнîñòòа на инâеñòиöиîнниòе ïîñреäниöи; Çакîн çа ïаçариòе 

на ôинанñîâи инñòрóìенòи (ÇÏФÈ); Çакîн çа ïрилагане на ìеркиòе ñреùó 

ïаçарниòе çлîóïîòреби ñ ôинанñîâи инñòрóìенòи (“ÇÏМСÏÇФÈ“)  и äрóги 

нîрìаòиâни акòîâе, ïрилîжиìи ïî îòнîшение на äейнîñòòа на РББГ. 


